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Summary: 

Trying this study to analyze the objectives 

of each of the Turkish strategies and Iran toward 

the region of the Middle East and the impact of 

each of the regional and the International 

environment, the concept of the Iranian strategy 

toward this region isn„t based on the principle of 

the collective partnership with the countries of 

the region. But based on  Religious and 

pragmatic doctrine , In the same time Turkey is 

one of the main players and the state key pivotal 

, also aims to achieve its interests and extend its 

influence , But this competition between them 

did not reach the extent of the conflict , Because 

of the determinants of the political and 

economic and military balance relative powers 

between the two countries , and The Middle 

East is the most important economic area in the 

world , The term of the Middle East is the 

political expression primarily Change according 

to the interests of each party , And is what 

appears in the numerous crises that occur in the 

region 
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 ملخـظ:

جداو٫ َظٍ الضعاؾت عنض وجدلُل ؤَضاٝ ٧ل 

مً ؤلاؾتراجُجُخحن التر٦ُت و ؤلاًغاهُت ججاٍ مى٣ُت 

الكغ١ ألاوؾِ و جإزحر ٧ل مً البِئت ؤلا٢لُمُت و 

غاهُت ججاٍ الضولُت ٖلحها ، بن مٟهىم ؤلاؾتراجُجُت  ؤلاً

َظٍ اإلاى٣ُت ال ٌؿدىض ٖلى مبضؤ الكغا٦ت الجماُٖت 

م٘ صو٫ اإلاى٣ُت ، بل ٖلى مغج٨ؼ صًجي مظَبي بغاٚماحي  

، في اإلا٣ابل جغ٦ُا حٗخبر اخض  الالٖبحن الغثِؿُحن و 

صولت مٟخاخُت  مدىعٍت تهضٝ ؤًًا بلى جد٤ُ٣ 

مهالخها و بؿِ هٟىطَا ، ول٨ً َظا الخىاٞـ بُجهما 

بًٟل مدضصاث ؾُاؾُت و  ، لى خض الهغإلم ًهل ب

ت ؤصث بلى جىاػن ٢ىي وؿبي بحن  ا٢خهاصًت و ٖؿ٨ٍغ

، ٦ما بن مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ج٨دسخي الضولخحن 

ؤَمُت بؾتراجُجُت بالٛت ٞهي حٗض ؤَم ع٢ٗت ظٛغاُٞت 

ت في الٗالم ، و َى ما ظٗلها مً  ا٢خهاصًت خٍُى

حٗبحر ألا٢الُم الجٛغاُٞت ٚحر مدضصة اإلاٗالم بل 

٤ مهلخت ٧ل َٝغ . و َى  ؾُاسخي ًخدضص و ًخٛحر ٞو

تها اإلاى٣ُت .  ما ًخجلى في ألاػماث الٗضًضة التي ٖٞغ

ج٨مً بق٩الُت الضعاؾت في ٞهم ؤلاؾتراجُجُت 

ؤلا٢لُمُت ل٩ل مً جغ٦ُا و بًغان وما حؿُٗان بلى 

غ  جد٣ُ٣ه في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ في ْل الخٍُى

و الا٢خهاصًت و  اإلاؿخمغ ل٣ضعاتهما الؿُاؾُت

ى ما ػاص مً جإػم مك٨الث اإلاى٣ُت و  ت ، َو الٗؿ٨ٍغ

 ح٣ُٗضَا .  
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أوال: ألاَمُت الجُىاؾتراجُجُت إلاىؿلت 

 الشغق ألاوؾـ 

 ال ًم٨ً أليحىعج لُىىىفؿىس ي ( ٣ًى٫ ) 

ؾُاؾت زاعظُت عقُضة ؤن جخجاَل مى٣ُت الكغ١ 

ألاوؾِ و ؤزٍغ ٖلى ب٣ُت الٗالم ، و َظا هاب٘ مً 

ى ما ظٗلها 1ت الجُىبىلُد٨ُُت للمى٣ُت )ألاَمُ ( ، َو

طاث َاب٘ ؾُاسخي و ا٢خهاصي ؤ٦ثر مً ٧ىنها ظٛغافي ، 

و حؿخسضم بٌٗ الضعاؾاث ٖباعة الكغ١ ألاوؾِ 

ت ،  للضاللت ٖلى ٧ل مً مهغ ، الضو٫ الٗغبُت ألاؾٍُى

بًغان ، جغ٦ُا ، ٢برم ، ) بؾغاثُل ( ، ٞهي مى٣ُت 

٣ُا و ؤوعوبا حٗبر ًٖ ملخ٣ى لل٣اعاث الشال  ر ؤؾُا و بٍٞغ

، و جخد٨م في الٗضًض مً اإلاىا٤َ و اإلامغاث مجها 

م٤ًُ َغمؼ وباب اإلاىضب و م٤ًُ جحران و٢ىاة 

ـ ، وما ػاص مً ؤَمُت اإلاى٣ُت البٗض  الؿَى

الا٢خهاصي الظي ًخمدىع خى٫ البترو٫ و الٛاػ ، بط 

ؤن اخخُاَاث البترو٫ في صو٫ الكغ١ ألاوؾِ ما 

مً  % 65اخخُاَي مىٓمت ألاوب٪ و مً  %89وؿبخه 

اخخُاَاث الٗالم ٩٦ل ، و جيخج مى٣ُت الكغ١ 

( ، 2ألاوؾِ خىالي زلض ؤلاهخاط الٗالمي مً الىِٟ  )

ؤما الٛاػ الُبُعي ٞهى ٌٗض ؤًًا مً ؤَم مهاصع 

الُا٢ت ، ٣ٞض بلٜ اخخُاَي مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ما 

 مً الاخخُاَي الٗالمي . %40وؿبخه 

٣ُت الكغ١ ألاوؾِ مى٣ُت ٦ظل٪ حٗض مى

ظظب و اؾخ٣ُاب لالؾدشماعاث ألاظىبُت في مسخل٠ 

مً  %23اإلاجاالث الا٢خهاصًت ، ٣ٞض بلٛذ وؿبت 

، ًٞال ًٖ اػصًاص 2009الاؾدشماعاث الٗاإلاُت في ٖام 

الٗاثضاث الى٣ضًت الؾُما لضو٫ الخلُج الٗغبي بؿبب 

و اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ ، و التي ج٩ىن في مٗٓمها ٖىاثض 

اخخُاَاث ه٣ضًت جىصٕ في الضو٫ ال٨بري طاث 

 الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت .

و بطا ما هٓغها بلى ؤَمُت مى٣ُت الكغ١ 

ألاوؾِ ؾُاؾُا ، هجض ؤن صو٫ اإلاى٣ُت طاث ؤهٓمت 

اع الؿُاسخي  ؾُاؾُت مسخلٟت وبالخالي نٗىبت ٞهم ؤلَا

 ٤ ى ما ؤصي بلى مداولت عؾم اإلاى٣ُت ٞو ، َو

٤ مسُُاث جخىا٤ٞ م٘ ال ٣ىي الضولُت و ؤلا٢لُمُت ٞو

مهالخها ، ٞمجها مكغوٕ الكغ١ ألاوؾِ الجضًض 

وجبيخه الىالًاث  1993الظي َغخخه بؾغاثُل ٖام 

٨ُت ، لخٗىص ؾىت  و جُغح مكغوٕ  2004اإلاخدضة ألامٍغ

الكغ١ ألاوؾِ ال٨بحر ، ٦ظل٪ خاولذ ؤوعوبا 

الٗغبُت ،  –اؾخدضار مكغوٕ الكغا٦ت ألاوعوبُت 

عبِ صو٫ ظىىب وقغ١ البدغ ألابٌُ  الؿاعي بلى

ا وز٣ُا بضو٫ ظىىب ؤوعبا ،  اإلاخىؾِ عبُا ًٍٖى

خحن ظمُٗها ج٣٘ يمً ًٞاء  باٖخباع ؤن صو٫ اإلاجمٖى

ُتي 3خىى اإلاخىؾِ ) ( ، و بخ٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى

٨ُت جداو٫ ٞغى  ؤنبدذ  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

َُمىتها ٖلى الكغ١ ألاوؾِ ، ٩ٞان اخخال٫ الٗغا١ 

ٗت للخد٨م و الؿُُغة ٖلى اإلاى٣ُت ،  1991م ٖا ٦ظَع

٨ُت في  ت ألامٍغ و َى ما ظؿضٍ اهدكاع ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ

ً ، ٢ُغ ،  ذ ، ؾلُىت ٖمان ، البدٍغ ٧ل مً ) ال٩ٍى

ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، جغ٦ُا و بؾغاثُل ( ، بط 

ق٩لذ َظٍ ال٣ىاٖض َاظـ للضو٫ الٟاٖلت ، إلاا جمشله 

و ٖلى عؤؾها بًغان ، بط ٧اهذ مً تهضًض إلاهالخهم 

٨ُت بالكُُان  صاثما جىٗذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ى ما ؤصي جؼاًض ألاَمُت ألامىُت للمى٣ُت  ألا٦بر ، َو

اب ، بياٞت بلى مؿإلت  ٖلى ؤنها مى٣ُت مهضعة لإلَع

الاهدكاع الىىوي ,وؤؾلخت الضماع الكامل ، التي 

ام ؤنبدذ مً اإلاؿاثل اإلاهمت التي جدٓى باَخم

اإلاجخم٘ الضولي ، ٦ما حٗض اإلاى٣ُت مً ؤ٦ثر اإلاىا٤َ 

جىجغا و خغوبا بط ٧اهذ مؿغخا أل٦ثر مً ٖكغة خغوب 

ؾىت، و َى ما ظٗلها ا٦بر مؿخىعص  70في ا٢ل مً 

 (4.)  % 32للؿالح الخ٣لُضي و اإلاٗضاث بيؿبت 

 

زاهُا : ملىماث الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت  

 . 

ت التر٦ُت مً ٌٗض مىيٕى الؿُاؾت الخاعظُ

اإلاىايُ٘ الهامت واإلاشحرة للجض٫ ، الى٣اف ، والخدلُل 

ألنها ببؿاَت حٗبر ًٖ نىعة مجؿضة إلاٗالم الضولت ، 

ؤو باألخغي الؿلى٧اث الؿُاؾُت الٗامت للضولت اإلابِىت 
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ت مً اإلادضصاث التي حٗض  هي ألازغي ٖلى مجمٖى

بمشابت م٣ىماث ومغج٨ؼاث مغقضة ومىظهت للؿلى٥  

للىخضاث الضولُت والتي هظ٦غ ٖلى ؾبُل  الخاعجي

الخهغ مجها ، اإلاى٢٘ الجٛغافي ، واإلاىعص البكغي وصوع 

اليؿ٤ ال٣ٗاثضي لهاو٘ ال٣غاع الخاعجي ، و٧ل َظا 

وهاَُ٪ ًٖ جٟاٖل َظٍ الٗىامل مجخمٗت ، ؤو َظٍ 

اإلادضصاث م٘ البِئت الخاعظُت لخ٨خمل بٗض طل٪ 

للىخضة   ؤلاًداءاث الجهاثُت للؿُاؾت الخاعظُت

الضولُت ، ؾىاء احؿمذ بال٣ىة والهُمىت ، الؿُُغة 

وبؿِ الىٟىط ، ؤو امخاػث بال٠ًٗ وؤلاطٖان  

 الهكاقت والخبُٗت .

وفي َـظا الؿُا١ ٞان الخضًض ًٖ الؿُاؾت 

الن الغؾمي  الخاعظُت التر٦ُت زانت بٗض ؤلٖا

 للجمهىعٍت 

و بلى ٚاًت الُىم ًجٗلىا هخى٠٢ ٢لُال ٖىض 

ش َظا  البلض الظي نى٘ وال ًؼا٫ ًهى٘ الخضر ، جاٍع

بلض اإلاخىا٢ًاث  ؤو ٦ما  ٦جى  ٖلُه بمهُلر 

الجمهىعٍت الخاثغة ، ٞضولت جغ٦ُا جؼزغ ب٣ضعاث 

صازلُت َاثلت وزمُىت ٧ان البض مً خؿً اؾخٛاللها 

ختى ًدؿجى لها الاعج٣اء مب٨غا بمهاٝ ال٣ىي ال٨بري 

 ، ل٨ً ٌكاء ال٣ضع وحكاء الهضٝ ؤن ٌكهض َظا

البلض ٖانٟت وػلؼالا ؾُاؾُا ٖه٠ ب٨ُاهه اٖهاعن 

ألاو٫ : جمشل في الجزإ الؿلُىي بحن ما َى مضوي و 

بحن ما َى ٖؿ٨غي  والشاوي:  ججؿض في الهغإ بحن 

مً ًىاصي بالخُاع ؤلاؾالمي وألازغ الظي ًىاقض 

ت  ت الٗؿ٨ٍغ باألنىلُت الٗلماهُت، لُٗىص الىهغ للجٖز

لٗلماهُت الاجاجىع٦ُت ، ولخخجؿض بٗض طل٪ مٗالم ا

ولُى٨ٗـ ٧ل َظا ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت التر٦ُت  

والتي احؿمذ مىظ جإؾِـ الجمهىعٍت والى ٚاًت ٣ٖض 

الدؿُٗىاث بؿُاؾت زاعظُت ؤخاصًت الخىظه هدى 

الٛغب، ؾُاؾُت زاعظُت ؤ٢ل ما ٣ًا٫ ٖجها بإنها 

ؾُاؾت ؾلبُت ، ظامضة هاظمت ًٖ جىلُٟت ٣ٖاثضًت 

لذ ٞحها آهظا٥ الىسبت الؿُاؾُت اجاجىع٦ُت ًٞ

٘ قٗاع الؿالم في الضازل  ت التر٦ُت ٞع الٗؿ٨ٍغ

والؿالم في الٗالم ، لِؿخمغ الخا٫ ٖلى خاله بلى خحن 

جٟجغ  بٌٗ ألاخضار الؿُاؾُت التي خملذ في زىاًا 

َُاتها بؼوٙ بٌٗ اإلاخٛحراث التي ؤل٣ذ هي ألازغي 

إلاؿخىي بٓاللها جإزحرا ٖلى الٗملُت الؿُاؾُت ٖلى ا

لى اإلاؿخىي الخاعجي بهٟت  الضازلي بهٟت زانت  ٖو

ٖامت ، ؤال وهي مُالص ما ٌؿمى بدؼب الٗضالت 

والخىمُت  َظا ألازحر الظي اؾخُإ مً زال٫ ٖمل 

غ  ل ، و مؿاع ؾُاؾُا ٖهِب مٍغ صئب  ، ونبر ٍَى

خاٞال بدى٨ت وزبرة ٢ُاصاجه ، ؤن ٌٛحر مجغي الخُاة 

ألانٗضة ؾىاء ٖلى الؿُاؾُت التر٦ُت ٖلى ٧اٞت 

ت  اإلاؿخىي اإلادلي : مً زال٫ ببٗاص اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

ًٖ الؿاخت الؿُاؾُت مً زمت بعظإ الؿُُغة 

للمضهحن ، ؤو ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي  مً زال٫ 

٠ُ الجُض إلاٟهىم خؿً الجىاع زانت م٘  الخْى

الٗغب وال٣ى٢اػ  وقغ١ ألاوؾِ ، ؤو ٖلى الهُٗض  

هت صولُت مدترمت ٧اهذ الضولي  مً زال٫ حجؼ م٩ا

ت طاث ج٨ٟحر اؾتراججي بُٗض اإلاضي  ولُضة ظهىص هسبٍى

،  ؤًً جم الخسلي ًٖ مٟهىم الجؿغ والاهخ٣ا٫ إلاٟهىم 

ى جهٟحر اإلاك٨الث وما ٌٗجي طل٪ مً ؾلى٥  ؤزغ َو

زاعجي وكِ ، وؤؾلىب صبلىماسخي ٞٗا٫ ، و حسجُل 

 جىاظض صولي ٢ىي ومؿخمغ .

م٣ىم الجٛغاُٞا  ٌٗض اإلالىماث الجُىبىلخىُت : - ؤ

الؿُاؾُت ؤخض ؤَم الضٖاثم التي  ًغج٨ؼ ٖلُه 

ناو٘ ال٣غاع الخاعجي لضولت ما لخىظُه ؾُاؾت 

بلضٍ الخاعظُت ، خُض ٌؿاَم َظا ؤلاصعا٥ 

والىعي الخام اإلاىبش٤ مً اؾخٛال٫ ما َى ٧اثً مً 

بم٩اهاث ماصًت زانت ما حٗل٤ باإلاى٢٘ الاؾتراججي 

ب٦ؿاب َظا ألازحر للبلض ،مً ظهت اإلاؿاَمت في 

ال٣ىة الٟٗلُت للىخضة الضولُت ب٢لُمُا وصولُا ، 

ومً ظهت ؤزغي ٌؿهل للضولت الضزى٫ في 

 ٖال٢اث حٗاوهُت ونغاُٖت في هٟـ الى٢ذ .

ا  وبىاء ٖلُه جترب٘ جغ٦ُا ٖلى مؿاخت ٢ضَع

٦م مغب٘ ، ٞهظٍ اإلاؿاخت الكاؾٗت  جسىمها 779542

دىي ألاحي خضوص جالمـ مٗاإلاها الجٛغاُٞا ٖلى الى
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ا والُىهان ، ومً  ط٦ٍغ : مً الكما٫ الٛغبي بلٛاٍع

الكما٫ البدغ ألاؾىص ، ومً الكما٫ الكغقي ظىعظُا 

وؤعمُيُا  ، ومً الكغ١ ٧ل مً بًغان وب٢لُم 

ها٦ؿُٟان ألاطعبُجاوي ، ومً الجىىب الٗغا١ وؾىعٍا 

 (5والبدغ اإلاخىؾِ ، ومً الٛغب بدغ اًجت .)

ت الخضوصًت هالخٔ ؤي مً زال٫ َظٍ الخىلُٟ

ىا٫ الخضوصًت   08ؤن جغ٦ُا ججاوع زماوي  صو٫ ٖبر ألَا

٦م ، َى٫ 268الخالُت : َى٫ الخضوص م٘ ؤعمُيُا 

٦م ، َى٫ الخضوص م٘ 09الخضوص م٘ ؤطعبُجان 

ا  ٦م،  ٦252م ، َى٫ الخضوص م٘ ظىعظُا 240بلٛاٍع

٦م ، َى٫ الخضوص م٘ 206َى٫ الخضوص م٘ الُىهان 

٦م ، ٫331 الخضوص م٘ الٗغا١ ، ٦م ، َى 499بًغان 

 ٦م. 822َى٫ الخضوص م٘ ؾىعٍا

٦م ، واإلاُاٍ 7200ؤما الخضوص الؿاخلُت 

ؤمُا٫،والبدغ اإلاخىؾِ 6ؤلا٢لُمُت في بدغ اًجت 

 (6مُال .)12مُال والبدغ ألاؾىص 12

ت و 01ظضو٫ ع٢م  : ؤَىا٫ الخضوص  البًر

ت لتر٦ُا .  البدٍغ
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 .76اإلاهضع :٣ُٖل ؾُٗض مدٟىى ، م ، 

بىاء ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً ؤن هلخو بإن الخضوص 

الجٛغاُٞت التي جدىػَا آلان جغ٦ُا هي امخضاص لخُىع 

ل ، زاطجه ا ذي نغاعي ٖؿ٨غي ٍَى لضولت الٗشماهُت جاٍع

ٛل بلى ٚاًت جإؾِـ  مىظ ػمً ٖشمان ابً اَع

الجمهىعٍت ٖلى ًض ٦ما٫ ؤجاجىع٥ ، ؤًً الخضوص اإلاغسخى 

ٖلحها آلان ظاءث ولُضة ٦ٟاح هًا٫ ٖؿ٨غي بدذ ٧لل 

بمى٢٘ اؾتراجُجي َام ، ظٗل في اإلااضخي ، وؾُجٗل 

ب  مً ج٩ىن ٢ىة ٖاإلاُت ٖلى  جغ٦ُا في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

٨ٟي في َظا الجاهب وبلٛت الجٛغاُٞا  ٧اٞت اإلا٣اً ِـ ٍو

الؿُاؾُت ؤن هؼ٧ي جغ٦ُا الن ج٩ىن ٢ىة مدىعٍت 

وب٢لُمُت ل٩ىنها جخىؾِ ٢اعجحن وججاوع زماوي صو٫ ، 

٢ىة ماثُت لخد٨مها في زالر مًا٤ً وممغاث ماثُت 

ت لخضوصَا الؿاخلُت .    َامت ، و٢ىة بدٍغ

: ٌٗض اإلا٣ىم  اإلالىماث الضًمىؾغافُت  -ب

ؿ٩اوي ؤخض ؤَم اإلا٣ىماث الضاٞٗت واإلادٟؼة هدى ال

بلٙى زُىاث مخ٣ضمت لخد٤ُ٣ ما ٌؿمى بالخىمُت 

ت البُىلىظُت  ى اإلادؿم بالخٍُى الكاملت ، و٠ُ٦ ال َو

والُٗاء والٟاٖلُت الاظخماُٖت ، وفي َظا الؿُا١ 

٣ًضع بظمالي ؾ٩ان الجهىعٍت التر٦ُت خؿب ج٣ضًغاث 

ٚحر ؤنها وخؿب ملُىن( ؾا٦ً ،  44.8) 2002ؾىت 

بخهاثُاث وج٣ضًغاث بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ، 

 2015مً اإلاخى٢٘ ؤن ًهل مٗض٫ ؾ٩ان جغ٦ُا ؾىت 

اصة ؾ٩اهُت جهل بلى مٗض٫ 82.1)  20%ملُىن( ؤي بٍؼ

( ، ٞهظا َظا ال٨م الهاثل مً الؿ٩ان ، وفي خالت 7)

ما ؾمذ لتر٦ُا مؿخ٣بال باالهًمام بلى الاجداص 

ؾُجٗل مجها الضولت ع٢م واخض ألنها البلض ألاوعوبي ، 

ألا٦ثر ٦شاٞت ؾ٩اهُت مً زمت ؾِىجغ ًٖ َظا اإلاازغ 

ه٣ال ؾُاؾُا ًىاػي َظٍ ال٨شاٞت في البرإلاان واللجان 

ألازغي ، وبالخالي ؾُٟى١ الش٣ل الظي جخمخ٘ بضو٫ 

ًال ًٖ ما  ٦بري ٦ٟغوؿا ؤإلااهُا ، واًُالُا ، َظا ٞو

ت الخى٣ل وؤلا٢امت،  ؾِخمخ٘ به الؿا٦ً التر٧ي م ً خٍغ

و مً زمت ؾُجخاح خىالي ٖكغة مالًً  ٖىهغا جغ٦ُا 

ؤوعبا ، َظا وما ٌٗىُه طل٪ مً جبُٗاث ؾخٗىص 

بالٟاثضة الاًجابُت لضولت ألامت وفي قتى ألانٗضة 

 (8و٧اٞت اإلاجاالث. )

: حٗخبر جغ٦ُا  ملىم اإلاىعص الؿبُعي  -ج

غة اإلاىاعص  الُبُُٗت وبكهاصة الجمُ٘ بلض ًدؿم بٞى

ما باقي الضو٫  زانت ما جخٗل٤ بإَم مىعصًً جٟخ٣َغ

ما اإلاُاٍ والٛظاء  في خُجها ؤن حٗىػ  اإلاجاوع لها ، ؤال َو

حن لالهخٗاف  ً َامحن ويغوٍع مىعصًً آزٍغ

لى  الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي بالضعظت الاولى، ٖو

لُه  مؿخىي الخجاعة الخاعظُت بضعظت زاهُت ، ٖو
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ىاعص َبُُٗت وزغواث مٗضهُت ٞتر٦ُا جخمخ٘ بم

وبمؿاخاث قاؾٗت بياٞت ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ مى٢٘ 

ممحز ، ٧ل َظا ؤُٖى صاٞ٘ مٗىىي لال٢خهاص التر٧ي 

بان ًدؿم بالتر٦ُب والخ٣ُٗض ، ل٩ىهه ًىُل٤ مً 

الخ٩امل لُسلو لالهضماط ، ولٗل ما ًا٦ض صخت 

٦المىا ، َى ؤن َظا البلض ًخمخ٘ با٦خٟاء طاحي مً 

الؼعاُٖت ، ٞهى ًدخل اإلاغجبت ألاولى ٖاإلاُا في الىاخُت 

بهخاط البىض١ واإلاكمل والخحن ، ؤما مً الىاخُت 

الهىاُٖت ٞهى ًدخل اإلاغجبت الشاهُت ٖاإلاُا في بهخاط 

الؼظاط اإلاؿُذ ، وج٣٘ يمً الخماسخي الٗالمي ألاو٫ 

في بهخاط الظَب ، والشماوي الٗالمي ألاو٫ في نىاٖت 

 (9وبىاء الؿًٟ . )

لُه هسلو بلى ال٣ى٫ ؤن بلض اإلاٟاع٢اث ٖو

العجُبت حؿخمغ ٚغاثبه ٧لما بدشىا في مجا٫  وظضها 

مٟاع٢اث حٗض ه٣ُت وي٠ٗ الضولت في ؤن واخض ، 

ٞتر٦ُا ٚىُت باإلاىعص الُبُٗت ، ل٨جها ٣ٞحرة في هٟـ 

الى٢ذ زانت وؤنها جٟخ٣غ ألَم مىعصًً ًًمان 

مً  جىاظض ال٣ىي اإلاؿغح الضولُت ، ُٞخدىالن بها

وخضة صولُت جابٗت ، بلى ؤزغي مخٛحرة ياُٚت 

ما مىعصي الٛاػ والبترو٫ ،  مؿُُغة وهاٞظة ، ؤال َو

ل٨ً َظا لم ًم٨ً ناو٘ ال٣غاع التر٧ي مً الاؾدشماع 

في ما َى ٧اثً ، والؿعي في هٟسخي الى٢ذ للخُل٘ إلاا 

 ًجب ؤن ٩ًىن .

 اإلالىم الاكخطاصي والػؿىغي . -ص 

لٗب الخلم التر٧ي :  اإلالىم الاكخطاصي - 1 

في خهض  لالهًمام لالجداص ألاوعوبي صوعا ٦بحر

ت يمً الا٢خهاصًاث  الا٢خهاص التر٧ي مغاجب مكٞغ

الٗاإلاُت ، بط ؤيخى ًدخل اإلاغجبت الؿاصؾت ٖكغ 

ى واخض مً ؤَم وؤ٦بر  ٖاإلاُا ، ٠ُ٦ ال َو

الا٢خهاصًاث في البل٣ان والكغ١ ألاوؾِ ، بدُض 

ملُاع صوالع ٖام  240لي  ونل الضزل ال٣ىمي به خىا

، ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالخجاعة الخاعظُت  ٣ٞض  2003

ملُاع صوالع 100جسُى حجم الخجاعة الخاعظُت  خاظؼ 

، بِىما ونل ههِب الٟغص مً الضزل  2008في ٖام 

(، ولٗل َظا 10صوال ) 67ؤالٝ و 10ال٣ىمي خىالي 

الاعجٟإ في اإلاٗضالث اإلاسجل ًم٨ً بعظاٖه بالضعظت 

ولى للؿُاؾت الغقُضة ل٣ُاصي خؼب الٗضالت ألا 

والخىمُت والتي او٨ٗؿذ ٖلى الجاهب الا٢خهاصي 

 لُخمسٌ ٖجها الىخاثج الخالُت :

*اعجٟإ حجم الاؾدشماع بدىالي ؤعبٗت  

 ؤيٗاٝ.

 *اعجٟإ حجم ؤلاهخاط يٟٗحن . 

*اعجٟإ مٗض٫ اؾخسضام عئوؽ ألامىا٫ مً 

 .80%بلى  %75

ال٣ُإ الخام في  *اعجٟإ مٗضالث اؾدشماع 

ؤما اؾخماعاث ال٣ُإ  300%الٟترة اإلاظ٧ىعة بيؿبت 

 .100%الخ٩ىمي ٣ٞض اعجٟٗذ بلى وؿبت 

 22%،و39%*اعجٟإ وؿبت الاؾتهال٥ لخهل 

 في ال٣ُإ الخ٩ىمي

*اهسٟاى عجؼ اإلاىاػهت الٗامت مً الىاجج 

 (11.)2%بلى ا٢ل م16.5ً%ال٣ىمي مً 

ت  بن ال٣ىة ال اإلالىم الػؿىغي : - 2 ٗؿ٨ٍغ

هي بخضي اإلااقغاث ألاؾاؾُت لل٣ىة ال٩امىت للضولت 

في ػمً الؿلم ، وؤَم مٓهغ ٨ٌٗـ  ال٣ىة الخ٣ُ٣ُت 

ت  لبلض ما  للضولت ػمً الخغب ، بن ال٣ضعة الٗؿ٨ٍغ

٦م٣ُاؽ ٌؿخُُ٘ الخ٠ُ٨ م٘ ألاويإ اإلاخٛحرة ، 

جخدضص بال٣غاعاث الا٢خهاصًت والضبلىماؾُت 

ال٣غاعاث مً جىظهاث  والؿُاؾُت مما ًيخج ًٖ َظٍ

وجُب٣ُاث جازغ  اإلا٣اًِـ ألامُىت للضولت  بلى خض ٦بحر 

ا الا٢خهاصًت وه٣لها ،  ٖلى ٦ُُٟت اؾخسضام مهاصَع

وجدضًض اججاٍ ؾحر ٖال٢اتها الضبلىماؾُت الؿُاؾُت. 

(12) 

وفي َظا الؿُا١ ج٣ب٘ ال٣ىاث التر٦ُت -

لى اإلاؿلخت ، ؤو باألخغي الجِل التر٧ي في اإلاغاجب ألاو 

ٖاإلاُا مً حٗضاص الجُىف ، بدُض ٌٗض ؤ٦بر زاوي 

لسخي بٗض الىالًاث  ظِل في خل٠ الكما٫ ألَا

٨ُت ، وزامً ا٦بر ظِل ٖاإلاُا باخخُاَي  اإلاخدضة ألامٍغ

( ، 13ؤل٠ ظىضي )308بلٜ حٗضاص ؤلاظمالي خىلي 



 السياسية واإلدارية البحوث جملة
 التهافص الرتكي اإليراني عمى مهطقة الشرق األوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 97 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجمللد األول  التاسع العددــــــــــــ 

٠ُ٦ ال و٢ض ونل ٖضص ألاشخام اإلاىاثمحن للخضمت 

ت في جغ٦ُا خىالي  ، بِىما ونل  ملُىن  12الٗؿ٨ٍغ

ؤل٠ ٧ل ٖام ، 680ٖضص مً ًضزل ؾً الخجىُض 

شخو ًاصون الخضمت 515100بِىما ًخىػٕ خىالي 

ت  ٖلى انىاٝ ال٣ىاث اإلاؿلخت بحن  الٗؿ٨ٍغ

ت و402000 ت ، 60100لل٣ىاث البًر للجٍى

ت ، َظا و٦ما ًم٨ً للجِل ؤن ًجىض 53000و للبدٍغ

ت 378700 لحن لألٖما٫ الٗؿ٨ٍغ مً اإلاىاَىحن اإلاَا

ال٠ ظىضي في 40ٖىض الًغوعة ، ولضي ألاجغا٥ ؤًًا 

ظىضي ٌٗملىن في بَاع ٢3000برم التر٦ُت وخىالي

 (14ٖملُاث ألامم اإلاخدضة )الىاجى( . )

ًىضر ألاؾلخت الغثِؿُت  02الجضو٫ ع٢م :

 لضي الجِل التر٧ي .
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 .170اإلاهضع ٣ُٖل ؾُٗض مدٟىى،م ،

غ - وبهظا هجض ؤن جغ٦ُا ٢ض اَخمذ بخٍُى

ت ، خُض سجلذ جىاظضَا ٦دل٠ُ  ٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ

ىاجى مشال ، لٗضة مىٓماث صولُت طاث َاب٘ ؤمجي ٧ال

َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي هجض ؤنها بيذ ٖال٢اث 

بؾتراججُت مخِىت م٘ صو٫ نض٣ًت ٦ةؾغاثُل مشال ، 

ت ًدبحن ؤن  ومً َىا ومً زال٫ َظٍ التر٦ُبت الٗؿ٨ٍغ

َظا البلض ؤيخى ًخمخ٘ ب٣اٖضة لىظؿدُت  مخ٣ضمت ، 

ب مً مؿغح  وطاث مى٢٘ اؾتراججي  مهم و٢ٍغ

ت في  ا لكغ١ ألاوؾِ ، وؤنبذ له الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

 (15ؤًًا ال٣ضعة ٖلى ؤصاء صوع ب٢لُمي ٖؿ٨غي. )

 زالثا : مغجىؼاث ؤلاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت .

جمل٪ بًغان اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت لل٣ُام بإصاء 

صوع ب٢لُمي  ٞٗا٫ في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ، وطل٪ 

اؾدىاصا بلى مى٢٘ اؾتراجُجي بالٜ ألاَمُت و بلى ٢ىة 

غاُٞت ذي ياعب في ال٣ضم  صًمٚى ٞٗالت ، و امخضاص جاٍع

، وجإزحر مٗىىي ٦بحر ٖلى صو٫ الجىاع ، ألامغ الظي 

ظٗل بًغان صولت مٟخاخُت و مدىعٍت في اإلاى٣ُت ، 

٩ي ألٞٛاوؿخان ٖام   2002زانت بٗض الاخخال٫ ألامٍغ

٨ُت الٗغا٢ُت  واهتهائها  ، و م٘ جهاٖض ألاػمت ألامٍغ

ما خغنذ بًغان ٖلى ، ٦ 2003باخخال٫ الٗغا١ ؾىت 

غ ٖال٢اتها م٘ صو٫ اإلاى٣ُت ، ٞٗملذ ٖلى بخضار  جٍُى

جىا٤ٞ في اإلاىا٠٢ م٘ الضو٫ اإلاجاوعة للٗغا١ بٗض 

ؾ٣ٍى هٓام الخ٨م ُٞه ، ٞك٩لذ مدىعا ظضًضا 

يم ٧ل مً ؾىعٍت و خؼب هللا و خغ٦ت اإلا٣اومت 

ؤلاؾالمُت خماؽ ، إلاىاظهت الخدضًاث الجضًضة ، وم٘ 

دىالث الؿُاؾُت في مى٣ُت الكغ١ جؼاًض مىظت الخ

ألاوؾِ التي بضؤث بضو٫ الجىاع اإلاازغة ، ؤ٣ٖبتها ما 

ؾمي بشىعاث الغبُ٘ الٗغبي الظي ؤْهغث الاعجبا٥ 

 ؤلاًغاوي في الخٗامل م٘ َظٍ اإلاُُٗاث الجضًضة .

 وكإث: ؾبُػت الىظام الؿُاس ي ؤلاًغاوي  –أ 

ُت ٖلى وحك٩لذ ؤلاًغاوي الىٓام ماؾؿاث ضث قٖغ  ٖو

 بحن الضًم٣غاَُت ًجم٘ بؾالمي هٓام بخد٤ُ٣

 ؤصواث والهُئاث اإلااؾؿاث َظٍ وظٗل وؤلاؾالم،

٨ظا، .اإلاظَب الكُعي ؤخ٩ام لخىُٟظ مىاؾبت وآلُاث  َو

ُئاث ماؾؿاث حك٩لذ  واإلاغا٤ٞ الٗامت الىٓام َو

 ا٦خما٫ الجمهىعٍت وؤلاؾالم ، وم٘ :مخالػمتي يمً

 ؤصث نٗىباث هًىاظ الخىاؾ٤ َظا بضؤ الىٓام نحروعة

 َظٍ ؤصث بط .الهٗىبت ٚاًت في ؤمغا صًمىمخه بلى ظٗل
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 والًت ال٣ُٟه في الؿلُت خهغ بلى اإلال٣ٟت الهُاٚت

 الخىظهاث وجدضًض الضًيُت، ال٣ُاصة في واإلاخمشلت

مً  مُٗىت ؤهماٍ ج٨َغـ ًٖ ًٞال والؿُاؾاث،

 اظخماُٖت ٢اٖضة بلى حؿدىض التي الؿلُت مماعؾاث

مما  الضًيُت، والخٗالُم للمباصت االٗلُ ال٣ُمت خُض

 بلى حؿدىض َىا ٞالضولت .واإلاجخم٘ الضولت ابخإل بلى ؤصي

ى واخض ظاهب  ظاهب ألامت، صون  مً الؿلُت، َو

 هللا، ٢بل مً مٗحن  ٦إهه ال٣ُٟه الىلي ٞإنبذ

 لألمت ؤن ًد٤ ٞال خضوص، ٧ل نالخُاجه ٞخجاوػث

 في ٪طل ٧ل .َاٖخه جسل٘ ؤو ؤوامٍغ حٗصخى ؤو جيخ٣ضٍ

 بلى الؿُاؾُت اإلاؿدىضة والخضازت الضًم٣غاَُت  ٖهغ

لؿٟي مغظعي بَاع ُت، البيُت ٖلى ٣ًىم ٞو  وزىعحي اإلاٗٞغ

الم ى والاجهاالث، ؤلٖا  ٦إنها الهُاٚت َظٍ ما ظٗل َو

ش ونحروعة الٗهغ مى٤ُ يض حٗمل  الىظىص في الخاٍع

ت نىب اإلاخجه  التر٦ُبت َظٍ وجاصي .ال٣ٗل والخٍغ

 واإلاجخم٘ الضولت بحن الخىجغ مً صاثمت التخ بلى اإلا٣ٗضة

 لظا .الٗم٣ُت الؿُاؾُت الاه٣ؿاماث خالت مً جخسللها

ا الخىجغ خالت بنهاء بلى الخا٦مت الُب٣ت جلجإ  وجهضًَغ

 َظا ًغجض وؤال ٦ُانها ٖلى جداٞٔ ختى خضوصَا بلى زاعط

 الىٓام الخا٦م انهُاع بلى ًاصي طاحي جضمحر بلى الخىجغ

 ( .16ال٣ُٟه ) والًت ؤًضًىلىظُت ىبل ٌؿدىض الظي

 ال٣اثض بٗض مىهب ؤٖلى ًمشل الضولت عثِـ بن

الظي  الىخُض اإلاغظ٘ لِـ ٞالغثِـ ،)ال٣ُٟه الىلي(

 الضو٫، بٌٗ في مٗغوٝ َى ٦ما الضولت ؾُاؾاث ٣ًغع 

ظا  نى٘ ال٣غاع ٖملُت ٞهم الهٗب مً ًجٗل ما َو

 الظي ؤلاًغاوي الىٓام ٞلؿٟت ٞهم زال٫ مً بال الخاعجي

ت ٖلى ٌٗخمض  اإلااصة  و٢ض وضخذ .ال٣ُٟه الىلي هٍٓغ

اث٠ الضؾخىع  مً ((111  ونالخُاجه، الٗام ال٣اثض ْو

 بٗض للضولت الٗامت وي٘ الؿُاؾاث ٖلُه ًخٗحن خُض

ٗخبر الىٓام، مهلخت حصخُو مجم٘ م٘ الدكاوع   َو

لى لل٣ىاث الغثِـ َى  له و ًسى٫  اإلاؿلخت، ألٖا

 ال٣ُاصاث بٌٗ اؾخ٣الت و٢بى٫  ٖؼ٫  الضؾخىع 

 لؼم الغثِـ،وان ب٢غاع  مىهب نالخُت الٗلُا،وله

 ( .17واإلاد٨مت ) الكىعي مجلـ م٘ الدكاوع  ٖؼله،بٗض

الخاعظُت  الؿُاؾت في ال٣غاع نى٘ ٖملُت مى٤ُ

 ٞةن ؤلاًغاهُت ًا٦ض صاثما الغظٕى بلى البراٚماجُت لظل٪ 

 الىٓام ٦بحر خض بلى بًغان ٌكبه في الؿُاسخي الىٓام

ت الىاخُت مً ؤلاؾغاثُلي، ٞهى سخيالؿُا  ٌٛلب الىٍٓغ

 الىاخُت مً ول٨ىه ألاًضًىلىجي، الضًجي الُاب٘ ٖلُه

 مً الٗضًض في ألاًضًىلىظُا ٖلى ٌٛلب اإلاهلخت الٗملُت

 هابٗت ج٩ىن  والتي بالخاعط مهالخه جغبِ التي ال٣ًاًا

اث  ؾُاؾاجه ٖلى جازغ صازلُت مجخمُٗت مً يَٛى

 (18) .الخاعظُت

دبحن  لىٓام الخ٣ُ٣ُت الصخهُت ؾب٤ مما ٍو

 طاث ؤًضًىلىظُت ٖلى ج٣ىم التي ؤلاؾالمُت الجمهىعٍت

 الخىظهاث جمؼط قُُٗت بؾالمُت صًيُت نبٛت

سُت والُمىخاث  الجٛغاُٞت م٘ و والؿُاؾُت الخاٍع

 ؤن ٦ما .ال٣ُٟه والًت ٖلحها ج٣ىم التي اإلاباصت ألاممُت

مً  َى الخلُج صو٫  قاون في ؤلاًغاوي  الخضزل

اث  ٞهي بال و ؤلاًغاهُت ، الخاعظُت الؿُاؾت في ألاولٍى

 وبظل٪ حؿخد٤ الضؾخىعٍت واظباتها في م٣هغة جهبذ

 ليكاٍ ألاممي الخىؾعي البٗض َظا بن .الجؼاء وال٣ٗاب

ىا٥، وجضزلها ؤلاًغاهُت الخاعظُت الؿُاؾت  ٌكحر َىا َو

ت اإلاٗانغة الضولت بًغان بىاء بلى  لؼمام اإلاال٨ت ال٣ٍى

 ٖلم مً ؤصواث ال٣ىة امخال٥ زال٫ مً ىعَا،ؤم

 .واإلا٩اهت الهُبت جد٤ُ٣ بُٛت ونىاٖت وج٨ىىلىظُا

 وامخال٥ وجد٤ُ٣ الهُبت والخىؾ٘ الخضزل ٞةن ولظل٪

حر جإمحن بلى ؤوال جغمي ال٣ىة هانُت  ال٣ضعاث وجٞى

ت بًغان الضولت  الالػمت وؤلام٩اهاث والُا٢اث لخ٣ٍى

ىُت   الَى

 في بًغان ٢ىي  جإزحر زمت:  اإلادضص الاحخماعي - ب

 والخُاع ؤلانالحي الخُاع :َما مهمحن لخُاٍعً

 ٖامل ٌك٩ل َظًً الخُاٍعً وازخالٝ اإلاداٞٔ،

 خُض ؤلاًغاهُت، الؿُاؾاث جىُٟظ ٖلى ٦بحر يِٛ

 بلى ًاصي الؿلُت اإلاداٞٓحن ٖلى جُاع ؾُُغة ؤن

 خالت في ؤما ٖضاثُت، زاعظُت ؾُاؾت اهتهاط

 ؾُاؾت ٞةهه ًيخهج ؤلانالحي الخُاع ؾُُغة

 (،19مٗخضلت ) زاعظُت
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 ؾلى٥ ٖلى الضازلُت اإلاىاٞؿت َظٍ مشل وجازغ

والضولي،  ؤلا٢لُمي اإلاجالحن، في الخاعجي بًغان

 ٖام الخ٨م بلى هجاص ؤخمضي الغثِـ ٞىنى٫ 

ظا ؤلاًغاهُت ، الؿُاؾت حكضص مً ػاص  2005  ما َو

ا  باجذ التي الضازلُت الاخخجاظاث مً ؤٞغػ هٖى

 الخُىعاث ؤصث ٦ما وجىظهاجه، الغثِـ لىٖ جازغ

 اه٣ؿاماث ْهىع  بلى ؤلاًغاوي الضازل التي قهضَا

اإلاداٞٓىن  ٞبرػ هٟؿه، اإلاداٞٔ الخُاع صازل

امت البراٚماجُىن  ؿىجاوي َاقمي بٖؼ  والظًً ٞع

 الٗضًض ٢لبذ الجضًضة ؤلاًغاهُت الؿُاؾت بإن ًغون

 في وختى والا٢خهاصًت الؿُاؾُت مً الجىاهب

 خضور في حؿبب مما الخاعظُت، الؿُاؾت مجا٫

ؿاهض للىٓام، زؿاثغ ٦بحرة  الجضًض الخُاع َظا َو

 بهالخُاث ًخٗل٤ ُٞما زانت ؤلانالحي الخُاع

ُالبىن  ج٣ُضَم التي باجذ ال٣ُٟه  ال٣ُاصة بجٗل ٍو

 الخُىعاث َظٍ و٧ل مدضوصة، مضة وطاث ظماُٖت

 مما ؤلاًغاوي  الىٓام ٖلى جازغ ًم٨ً ؤن الضازلُت

 َظٍ مُالب وجغضخي بظغاءاث جىاؾب ًخسظ ًجٗله

 الجماٖاث .

 اإلاخٛحر ق٩ل : ل٣ض اإلادضص الاكخطاصي -ج

ل٣غاع الخاعجي  نى٘ ا في ٖىهغا مازغا الا٢خهاصي

غظ٘ ، إلًغان  مً الٗىهغ َظا ًمشله ما طل٪ بلى ٍو

 للضولت، ألاؾاسخي الٗىهغ ٌٗخبر خُض ؤَمُت،

 م٘ الباعصة الخغب بٗض ٖالم ما في ؤَمُخه واػصاصث

خماص ؤ٩ٞاع اهدكاع  والاهٟخاح والخ٩امل اإلاخباص٫ الٖا

ا٦ض .الا٢خهاصي ض ظيؿً ٍو  ؤَمُت ٖلى لٍى

 الؿُاؾت في و جإزحراتها  الا٢خهاصًت الٗىامل

ظا مسخلٟت، بإق٩ا٫ الخاعظُت  جإزحر ما ٨ٌٗـ َو

 الخاعظُت بًغان ٖلى ٢غاعاتها في الا٢خهاصي الٗامل

ال٢اتها  اؾُت، ٞاإلاكا٧لالؿُ بالىخضاث ٖو

 م٘ خغبها بٗض بًغان  لها حٗغيذ التي الا٢خهاصًت

 ؤصائها الخاعجي، في َاما مىٗغظا ق٩لذ الٗغا١

لى  بلى ًخجه بضا ؤلاصعا٥ ؤلاًغاوي  ألاؾاؽ َظا ٖو

خذ باب الا٢خهاصًت، الؿُاؾاث في الخيؿ٤ُ  ٞو

 (.20ألازغي ) الضو٫  م٘ الخىاع

 الغثِؿُت اإلاٗاًحر مً وحٗض ال٣ضعاث الا٢خهاصًت

 هٓغة ٞةن الهضص َظا وفي ال٣ىمُت، لل٣ىة اإلاك٩لت

 الضزل بظمالي مشل الا٢خهاصًت بلى اإلادضصاث

و  الهىاعي إلهخاط ا الٟغص، و وصزل ال٣ىمي،

 ووٞغة وال٨ُُٟت ال٨مُت الؼعاعي مً الىاخُت

 التي الٗىامل مً ؤنها هجض ؾٝى الُبُُٗت الثرواث

 مً غاع ؤلاًغاويال٣ ناوعي ٦بحرة لضي بإَمُت جدٓى

ت وبؿبب صولت بىاء ؤظل  الا٢خهاصًت بم٩اهاتها ٢ٍى

 بخلبُت لها ٌؿمذ وي٘ ؤًٞل في بًغان حٗض ال٨بحرة،

 ا٢خهاصًت ٞغم وزل٤ ؤؾىا١ اإلاى٣ُت، َلباث

 الهىاٖاث و٦ظل٪ ؤلاًغاهُت الخجاعة لكغ٧اث

 والىي٘ الُا٢ت، ه٣ل مهاصع بن .الهاٖضة

 مً ًضوالٗض ألاهابِب لخٍُى الجُىؾُاسخي

 جلبُت الاخخُاظاث و٦ظل٪ الُا٢ت ه٣ل مهاصع

 مً ٧ل في اإلاى٣ُت ألؾىا١ الا٢خهاصًت

٧لها  الٗغبي والخلُج ؾىعٍا الٗغا١، ؤٞٛاوؿخان،

 َظا بن .ؤلاًغاوي ؤلا٢لُمي للىظىص مهمت ٖىامل

 ؾُاؾت ًخُلب ال٨بحر الا٢خهاصي اليكاٍ

 اؾتراجُجُت ٖال٢اث لخإؾِـ زاعظُت بغاٚماجُت

 (.21اإلاجاوعة ) الخ٩ىماث م٘ وز٣ُت وؾُاؾُت

عابػا : بؤع الخىجغ بين جغهُا وإًغان في مىؿلت  

 الشغق ألاوؾـ.

سُت  اللػُت الؿىعٍت-01 :حٗىص الجظوع الخاٍع

لهظٍ اإلاؿإلت بلى طل٪ الخلم الؿُاسخي واإلاُلب 

٘ اإلاخٓاَغون الؿىعٍىن عاًخه ٖبر  الكٗبي الظي ٞع

مخُلٗحن للخٗبحر قىإع و ؤخُاء ٦بري اإلاضن الؿىعٍت 

ًٖ خ٣ى٢هم الؿُاؾُت ببلىعة هٓام بغإلااوي جيخجه 

اهخساباث خغة وهؼ هت ، ٚحر ؤهه و بحن الخلم و الىا٢٘ 

اإلاخُٗل للؿلُت،  وظض َاالء ؤهٟؿهم في صوامت 

ٖانٟت اؾدبضاص واؾدى٩اع، ٢م٘ وايُهاص لُخدى٫ 

اإلاُلب الضًم٣غاَي بلى خغب ؤَلُت صٞ٘ زمجها ٚالُا 

و٦هى٫ ٦باع ، وبهظا باث الىي٘  ؤَٟا٫ نٛاع 
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ً في ؾىعٍا مالط اإلاٗاعيت صازلُت ،   الؿُاسخي ألاٖع

ومدل ؤَمإ الىخضاث الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت والضولُت 

، ٠ُ٦ ال ول٣ض جباًيذ وجهاصمذ وحٗاعيذ وظهاث 

الىٓغ الضولُت وؤلا٢لُمُت خى٫ ال٣ًُت الؿىعٍت 

هُت ، زانت بحن ألاَضاٝ التر٦ُت وؤلاؾتراججُت ؤلاًغا

ض ومٗاعى باث الىي٘ في ؾىعٍا اإلاؼصعي  ٞبحن مٍا

 (.22ًدا٧ي الخ٣ه٣غ ، الهكاقت وال٠ًٗ.)

:في  مىكف جغهُا مً اللػُت الؿىعٍت - ؤ

البضاًت ًجب ؤن هىٍى لىا٢٘ خا٫ َبُٗت 

الٗال٢ت التي جغبِ البلضًً ، بط احؿمذ 

الٗال٢ت بحن جغ٦ُا وؾىعٍا مىظ ٣ٖض 

ىاث بلى نهاًت ٣ٖض الدؿُٗ ىاث بالخإػم الٗكٍغ

والخىجغ والاهٟهام ، و٧ان الؿب الغثِـ في 

حن  طل٪  وظىص ٢ًاًا مكتر٦ت صٖذ الُٞغ

في بٌٗ ألاخُان وهٓغا لخباًً وظهاث الىٓغ 

ىُت الىقى٥ للضزى٫  وحٗاعى اإلاهالر الَى

في نغإ وهؼإ وخغوب ، زانت في ما حٗل٤ 

ب٣ًُت اؾ٨ىضعون ، ألا٦غاص ، واإلاُاٍ ، ل٨ً 

الٗضالت والخىمُت بلى ؾضة وم٘ ونى٫ خؼب 

، واهُال٢ا مً اإلابضؤ  2003الخ٨م في ؾىت 

اإلاٗخمض في ؾُاؾخه الخاعظُت واإلاخمشل في  

جهٟحر اإلاك٨الث ، صزلذ الٗال٢اث الؿىعٍت 

ى  الخ٣اعب  التر٦ُت  بلى خحزا ظضًض ؤال َو

والخٗاون ول٣ض ْهغ ظلُا بةوكاء مجلـ 

حن في َظا  حٗاون اؾتراجُجي بط ونل الُٞغ

اجٟا٢ُت حٗاون  56الكإن  بلى ٣ٖض خىالي 

وقغا٦ت وطل٪ بالخيؿ٤ُ اإلاىٓم والٗالي في 

قتى اإلاجاالث ، وبهظا ؤضخذ ؾىعٍت طاث 

ؤَمُت ٢هىي باليؿبت لتر٦ُا في مى٣ُت 

الكغ١ ألاوؾِ  ، بما ؤن مى٤ُ اإلاهلخت 

ىُت ٣ًغ بمبضؤ زاعجي الخامل في مخىه  الَى

 :"ال جىظض نضا٢اث صاثمت ، وال جىظض

ٖضواث صاثمت ، وبهما جىظض مهالر صاثمت " 

وم٘ اهضإل الخغا٥ الكٗبي في ؾىعٍا ؤزلذ 

جغ٦ُا بالتزاماتها الضولُت م٘ ؾىعٍا ظاهدت 

لضٖم خ٤ الكٗب الؿىعي بالخٓاَغ ، ومً 

زمت مُالبت الىٓام الؿُاسخي ال٣اثم بًغوعة 

ُٗت وصؾخىعٍت  بظغاء بنالخاث حكَغ

ت بما ًسضم الهال ٍغ ر الٗام ، وؾُاؾُت ظَى

وبهظا جٟاوث اإلاىا٠٢ التر٦ُت خُا٫ ألاػمت 

٣ا للمغاخل الخالُت :  الؿىعٍت ٞو

: قهضث َظٍ اإلاغخلت مغخلت الىصح وؤلاعشاص* - ث

زُابا جغ٦ُا  لىٓحٍر الؿىعي ًدمل في َُاجه 

ىص الجاهب  اإلاُالبت بةنالح مغن وؾلـ م٘ ٖو

حر ٧ل ما ٌؿخلؼم لظل٪ .  التر٧ي بخٞى

: احؿمذ َظٍ  لىغؼمغخلت إغاصة جلُُم ا* - ر

اإلاغخلت بالخهُٗض والخإػم ، بط ؤٖلً الىٓام 

٘ خالت الُىاعت  لُىٟظ بظل٪  الؿىعي ٞع

ؾُاؾخه البُكُت وال٣مُٗت ، والتي ال٢ذ 

اؾدى٩اع واؾدىٟاعا جغ٦ُا  وصٖىة بلى تهضثت 

ألاويإ والاججاٍ نىب الُغ١ الؿلمُت لخجاوػ 

ا مً اهخ٣ا٫ الٗضوي لباقي الضو٫  ألاػمت زٞى

 اإلاجاوعة .

: اججه الُٝغ التر٧ي مغخلت الخدٌى والػؿـ* - ط

للٗب وع٢ت الًِٛ بٟغى وؿ٤ الخُٛحر اإلايكىص 

وطل٪ بمُالبت بكاع ألاؾض بالغيىر للمُالب 

الكٗبُت اإلاخُلٗت لخدى٫ ؾُاسخي ج٨ٟله مباصت 

 صًم٣غاَُت ؾمداء .

ت ظضا مً ح٣ٗض - - ح وبهظا هسلو ؤن جغ٦ُا مخسٞى

ىعٍا ألهه في خالت وحكاب٪ وجإػم ألاويإ في ؾ

اؾخمغاع ألاؾض في ؤؾالُبه اإلاىخهجت واإلادؿمت 

اح الٟىضخى ؾدؿتهضٝ  بالض٨ًخاجىعٍت ٞةن ٍع

ألامً ال٣ىمي التر٧ي  بالضعظت ألاولى ، وبضعظت 

ؤ٦بر مكغوٕ جغ٦ُا في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ 

ال٣اثم ٖلى الاهٟخاح  وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع في 

ض مدُُها ألاوؾُي ، ومً زم ٞكل ججؿُ

ؾُاؾت جهٟحر اإلاك٨الث  ًإحي َظا الخسٝى في 
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ْل الخىاٞـ ؤلاًغاوي ٖلى اإلاى٣ُت وصٖمه الضاثم 

 (23واإلاُل٤ للىٓام ال٣اثم في ؾىعٍا . )

 

 . مىكف إًغان مً اللػُت الؿىعٍت - ب

بالغظٕى بلى ماضخي الٗال٢ت بحن البلضًً ، هجض 

ؤن َظٍ ألازحرة ٧اهذ وال جؼا٫ جدؿم بالخدال٠ زانت 

جي ، ٞؿىعٍا جبلٜ مً ألاَمُت يض ال٨ُ ان الههٍى

ؤلاؾتراججُت ال٣هىي إلًغان ل٩ىن خل٣ت ونل جغبِ 

لبىان طي ألاَمُت  باليؿبت لإلؾتراججُت ؤلاًغاهُت في 

(، وبهظا جغي بًغان بإن 24مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ )

ؾىعٍا مؿتهضٞت مً الٛغب ألؾباب جخٗل٤ بخدالٟها 

إنهم مؿتهضٞىن مً مٗها ، و٦ما ًغي ؤلاًغاهُىن ؤًًا ب

حٛحراث مدخملت في ؾىعٍت ج٩ىن مٗاصًت إلًغان وخؼب 

لُه ججلى اإلاى٠٢ ؤلاًغاوي مً  هللا في لبىان ، ٖو

 ال٣ًُت في الى٣اٍ الخالُت :

ٟت للشىعاث  *الاخخجاظاث في ؾىعٍا وسخت مٍؼ

٨ُت .  الٗغبُت ، وؤنها مً نى٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٝ الٛغبي *صٖم ؾىعٍت إلاىاظهت الاؾتهضا

 اإلاهلخي الخاعجي .

*الخدظًغ مً الٟغاٙ الؿُاسخي في ؾىعٍا ، ألن 

الٟغاٙ في ؾىعٍت ؾخ٩ىن له ٖىا٢ب وزُمت ٖلى 

 الضو٫ اإلاجاوعة .

لُه ٞةن بًغان ال جسٟي ٢ِ صٖمها اإلاُل٤  ٖو

للىٓام الؿىعي ، خُض صاٞٗذ ٖىه بكغاؾت صاُٖت 

ج٘ اإلاجخم٘ الضولي الابخٗاص ًٖ جٍؼ٠ ألاخضار والى٢ا

والابخٗاص ٦شحرا ًٖ ألاػمت ، وما٦ضة ؤن ؾىعٍا ؾخدل 

 (25ألاػمت بىٟؿها . )

وبهظا هسلو لل٣ى٫ بان َىا٥ بجٟا١ بحن -

جغ٦ُا واًغان وحٗاعى في هٟـ الى٢ذ خى٫ ال٣ًُت 

حن  الؿىعٍت ، بدُض جٓهغ مالح الاجٟا١ في ٧ىن الُٞغ

ًجخمٗان للخإ٦ُض ؤن ما ًدضر في ؾىعٍا َى خغا٥ 

٦ُا جغي ؤهه ظضًغ بؿىعٍا الاَخمام به قٗبي ، ٞتر 

والاؾخجابت له  بِىما بًغان جغاٍ ماامغة ٖلى اؾخ٣غاع 

لُه وظهاث الىٓغ جسخل٠ واإلاهالر 26(ؾىعٍا  (، ٖو

ىُت جخًاعب وؾىعٍا جخجه هدىي ما ٌؿمى  الَى

بالضولت اإلااع٢ت والٟاقلت و الكٗب َى الطخُت ، وفي 

 ت ؤزغي .اإلا٣ابل الٗضوي ؾخيخ٣ل بلى صولت ٖغبُ

 مً ال٨غصًت اإلاؿإلت حٗضاإلاؿؤلت الىغصًت :  -02

 في ٖال٢اتهما وبًغان جغ٦ُا با٫ حكٛل التي ال٣ًاًا ؤَم

هىع  الضولخحن ٦ال في ٦غصًت ؤ٢لُت لىظىص  خغ٧اث ْو

 الظي الى٢ذ خ٩ىمخحهما، وفي يض ٖهُان ٦غصًت

 ؤ٦غاص ال ًؼا٫ خ٣ى٢هم ٖلى الٗغا١ في ألا٦غاص ُٞه خهل

 ْهىع  بن .الخ٣ى١  َظٍ مً مدغومىن  نو بًغا جغ٦ُا

 ؤو بزاعة مىيٕى  الٗغا١ في قما٫ ٦غصي ٞضعالي ب٢لُم

 ٦شحرا َاجحن ٣ًل٤ الٗغا١ قما٫ في مؿخ٣لت صولت ٢ُام

 مما ؤ٦غاصَما بلى ألامغ اهخ٣ا٫ مً زكُت الخ٩ىمخحن

ض التر٦ُت بلى للخ٩ىمت خاٞؼا ٧ان  الخٗاون  مً مٍؼ

 ؤ٢لُت ٞحها حِٗل ضخُ ؾىعٍا وختى بًغان م٘ والخيؿ٤ُ

 واخخماالجه الٗغاقي بالىي٘ خخما ٦غصًت ؾدخإزغ

 بىعَت ٦بحرة قٗغث التر٦ُت الخ٩ىمت اإلاؿخ٣بلُت، بن

 الىٓام ْل في ؤ٦غاص الٗغا١ م٘ ٖال٢اث ب٢امت في

 ٧اهذ خُض ؤهٟؿهم، في خماًت ومؿاٖضتهم بل الؿاب٤

٨ُت الُاثغاث  ٖام جىُل٤ الٗغا١ اخخال٫ ٢بل ألامٍغ

 الجِل إلاى٘ جغ٦ُا ظىىب في اهجغلُ٪ ٢اٖضة مً 1991

 ، 38 زِ الٗغى قما٫ مً الا٢تراب مً الٗغاقي

ؤ٦غاص  م٘ الخىانل بلى هٟؿه الى٢ذ في جغ٦ُا وؾٗذ

 ٩ًىن  ال ول٩ي مٗهم، الٗال٢ت لًمان مؿخ٣بل الٗغا١

 مؿاٖحها الغامُت في لها اإلاٗاصي الخىض١ في جغ٦ُا ؤ٦غاص

 ٣ًل٤ ما بن ( 27الخلى٫ أل٦غاص الٗغا١،) إلًجاص

 الٗما٫ خؼب اهُال١ وكاَاث َى التر٦ُت الخ٩ىمت

 بٗض الؾُما الٗغا١ ٦غصؾخان مً PKKال٨غصؾخاوي 

  .الاخخال٫

 الاخخال٫ هخاثج مً التر٦ُت الخ٩ىمت جسصخى بط

٩ي  لها باليؿبت تهضًض ؤمجي ا٦بر وحٗضٍ ،للٗغا١ ألامٍغ

 .الٗغا١ قما٫ في مدخملت ٦غصًت صولت ٢ُام مً زكُت

اع َظا جغ٦ُا في ؤْهغثو   الخدال٠ ًٖ عياَا ٖضم ؤلَا

 صٞٗها و ؤ٦غاص الٗغا١ مما اإلاخدضة الىالًاث بحن الىز٤ُ

 الٗما٫ خؼب ٞحها ٣ًىم التي بًغان م٘ ٖال٢اتها جىز٤ُ بلى
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كً بيكاَاث، PJAKال٨غصؾخاوي     ٖلى الهجماث َو

تها مغا٦ؼ و  جغ٦ُا مً ٧ل صٞ٘ الظي ألامغ الخضوصًت قَغ

اصة لىب بًغان ش في مغة وألو٫  بُجهما، الخ٣اعب ٍػ  جاٍع

ت جدضر البلضًً  (28بُجهما . ) مكتر٦ت ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ

 اإلاخجاوعة الضو٫  بحن ألامجي الخضازل ؤن والخ٤

 َظٍ ًضٞ٘ ؤمىه، في جد٤ُ٣ اإلاى٣ُت في بلض ٧ل وخ٤

 ًٖ الخباٖض ؤو ؤخُاها بُجها ُٞما الخٗاون  بلى الضو٫ 

 ظاعجان و بًغان وجغ٦ُا ،ؤزغي  ؤخُاها البٌٗ بًٗها

ض مكتر٦ت خضوص جغبُهما  ًٖ زمؿماثت مؿاٞتها جٍؼ

لى .اإلاى٣ُت في ز٣لها لها مجهما و٧ل ٦ُلىمتر م ٖو  مً الٚغ

  حك٩ل اإلاك٩لت ال٨غصًت ؤن
ً
 و بًغان ؾىعٍا بحن مشلشا

 خؼب الن وكاَاث ألا٦بر َى التر٧ي ال٣ل٤ ؤن بال وجغ٦ُا

 مى٣ُت وحكمل وا٦بر ؤوؾ٘ جغ٦ُا في ال٨غصي الٗما٫

 بٗض ألاجغا٥ لل٣اصة بض ال لظل٪ ٧ان مجها، واؾٗت

 ًٖ ًبدشىا ؤن مً اإلاك٩لت َظٍ مً ال٨بحرة مٗاهاتهم

 جدى٫  ؤي ؤن جغ٦ُا جغي  ( وبط 29إلاىاظهتها. ) خلٟاء لهم

٤ ؤمام ؾُمهض بًغان بيٗاٝ بلى ًاصي  صولت ٢ُام الٍُغ

 هجىم ؤي إلاٗاعيت ال٣ل٤ َظا صٞٗها ٣ٞض ٦غصؾخان،

 ال٣ل٤ بهظا َهغان وقٗغث .بك٩ل ٖلجي بًغان يض

ببضاء  قإنها مً زُىاث ٖضة باجساط و٢امذ التر٧ي

 مٗاَضة جى٢ُ٘ ؤَمها و٧ان جغ٦ُا، ججاٍ هىاًاَا خؿً

اصة  2006ُٟٞغي  21 في البلضًً بحن ؤمىُت  حجم لٍؼ

اب ومىاظهت بُجهما والٗؿ٨غي  ألامجي الخٗاون   .ؤلاَع

 خؼب مىا٢٘ يض ُتؤلاًغاه جغ٦ُا بالهجماث وعخبذ

م الٗغا١ قما٫ في ال٨غصي الٗما٫  َظٍ الهجماث ؤن ٚع

غي  . (30) الٗغا٢ُت الخ٩ىمت اٖتراى ؤزاعث  البٌٗ ٍو

 ٖلى أل٦غاص الٗغا١ حصجُٗها بالىضم ٖلى حكٗغ جغ٦ُا ؤن

ً خماًتهم  ٖلى وا٣ٞذ خُىما ٦غصًت صولت هىاة ج٩ٍى

 بىاؾُت الٗغا١ قما٫ في الجىي  الخٓغ مى٣ُت بة٢امت

٨ُت َاثغاث ُاهُت جىُل٤ ؤمٍغ  اهجغلُ٪ ٢اٖضة مً وبٍغ

ت طل٪  ٖلى جغ٦ُا مىا٣ٞت . وظاءث1991 الٗام في الجٍى

 خٓغ مى٣ُت مً اؾخٟاصوا الظًً ؤ٦غاص الٗغا١ ل٣ُىم

 PKKخؼب  مؿلر لٗىانغ وظىص ؤي بمى٘ الُحران

ضم   اإلاى٣ُت ظٗل ٖو
ً
 يض ٞحها ٢ىاٖض بىاء ؤو لهم مالطا

ُمحن اجٟا١ اإلاخدضة ًاثالىال  يمىذ و٢ض .جغ٦ُا  الٖؼ

 في ٦غصؾخان الٗغا١ ؾلُت في اإلاكاع٦ت بكإن ال٨غصًحن

ض بلىض خ٩ىمت ل٨ً .ٞضعالُت صولت بَاع ًذ ؤظٍى  ٞع

 مما ألاعاضخي الٗغا٢ُت مً ج٣ؿُم زكُت الاجٟا١ َظا

  جازغ ٖغا٢ُت ٦غصًت ؾلُت ٢ُام بلى ًاصي
ً
ٖلى  ؾلبا

 ال٨غصًت  . مك٩لتها

لكغ١ ألاوؾِ في : قهضث مى٣ُت ا الخاجمت

ت مً الخدىالث و الخٛحراث ، و  آلاوهت ألازحرة مجمٖى

٢ض ؤؾٟغث جضاُٖاث ألاػماث اإلاخٗا٢بت و ألاخضار التي 

قهضتها اإلاى٣ُت ًٖ حٛحر في َبُٗت الاؾتراجُجُاث 

اإلاخبٗت مً الضو٫ ؤلا٢لُمُت اإلادىعٍت  ،ظغاء ح٣ُٗض و 

ُت الهغاٖاث و جبض٫ في مداوع الجزإ  حكاب٪ هٖى

لغثِؿُت  ، و جالشخي الخضوص الٟانلت بحن الٟٗل ا

الضازلي و الخإزحر الخاعجي  ، و بيٗاٝ الضوع اإلادلي و 

جؼاًض الضوع ؤلا٢لُمي و جبلىع الخدالٟاث اإلاخٗاعيت 

التي جخبىاَا ال٣ىي الضولُت و ؤلا٢لُمُت اإلاخىاٞؿت ، 

خباعاث الُاثُٟت و اإلاظَبُت  بٗض ؤن جؼاًضث ؤَمُت الٖا

اإلاى٣ُت  ، و ٦ىدُجت مباقغة لخالت ٖضم   ٖلى ٢ًاًا

الاؾخ٣غاع الظي ًمحز اإلاى٣ُت بغػث اػصواظُت اإلاكغوٕ 

ؤلاًغاوي ، خُض ْهغ بىظه جضزلي في الٗغا١ و الخلُج 

الٗغبي ، و بىظه صاٖم لل٣ًُت الٟلؿُُيُت و اإلا٣اومت 

اللبىاهُت ، و بمىٓىع هٟعي بغاٚماحي ججاٍ ألاػمت 

ان للخضزل باؾخمغاع لبؿِ الؿىعٍت ، ٣ٞض ؾٗذ بًغ 

ؾُُغتها ٖلى اإلاغظُٗت الكُُٗت اإلاىظىصة في الىج٠ ، 

و َى او٩ٗاؽ لخىامي الغوح ال٣ىمُت ؤلاًغاهُت  

الاؾخٗالثُت ججاٍ الٗغب ، بُٛت الؿعي الخشِض 

للهُمىت و الؿُُغة ٖلى اإلاى٣ُت ، ل٨ً في م٣ابل طل٪ 

انُضم َظا اإلاكغوٕ باإلا٣اعبت التر٦ُت ججاٍ مى٣ُت 

الكغ١ ألاوؾِ مً زال٫ جبجي مبضؤ الٗم٤ 

 ٌ الاؾتراجُجي و الاججاٍ هدى الكغ١ ) ٦بضًل لٞغ

الاجداص ألاوعوبي اإلاباصعاث التر٦ُت لالهًمام (، و 

ؾُاؾت جهٟحر اإلاك٨الث ، م٘ التر٦حز ٖلى اؾخسضام 

ال٣ىة الىاٖمت ٦إؾلىب للؿُاؾت الخاعظُت التر٦ُت ، 

بلى ؾضة الخ٨م  مىظ ونى٫  خؼب الٗضالت و الخىمُت
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في الجمهىعٍت ، لالهخ٣ا٫ مً ؾُاؾت الخبُٗت للٛغب 

بلى ؾُاؾت زاعظُت وكُت جاصي صوعا ٞٗاال في 

ا مً الخدضًاث  ال٣ًاًا ؤلا٢لُمُت و الضولُت ، جسٞى

الجضًضة التي حكهضَا اإلاى٣ُت ، ؾىاء ٦مى٣ُت 

اب )ْهىع جىُٓم الضولت ؤلاؾالمُت في  مهضعة لإلَع

( ، ؤو ٦مى٣ُت حكهض  -صاٖل –الٗغا١ و الكام 

٨ُت  اخخضام الهغإ الضولي بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 و عوؾُا الٟضعالُت .
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